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Nyhederne har ladet vente på sig. På generalforsamlingen lovede vi
at give lyd, når der var noget at berette, og det er der nu.
Vingerne, som har været vores kostbare smertensbarn, ser ud til at
blive en realitet imod næsten alle odds. Vores nuværende
møllebygger (JJ) har kraftigt frarådet os at bruge gør-det-selvmetoden. Når vi nu alligevel gør det, skyldes det, at Per Gliese har
skaffet os kontakt til møllebyggeren fra Løve Mølle. Han hedder
Jørn Nilsson, og han har lovet at komme med den fornødne
rådgivning undervejs, og så ser vores kassebeholdning på kr.
120.000 ud til at række. Leif Jensen og formand Peter Castberg vil
så give sig i kast med projektet. JN skal være meget med til den
første ¼ af vingemageriet, hvorefter LJ og PC klarer resten selv.
Der bliver så tale om én ren kopi og to spejlvendte! Hvis du ikke
lige forstår denne ”opskrift”, er du velkommen på møllen til en
nærmere forklaring!
Saven på møllens sydside er blevet gjort klar, og det udvider vore
muligheder for både at tjene penge til møllen og at tilvirke dele til
møllen.
Alt synligt og tilgængeligt murværk er blevet repareret og hvidtet,
og det pynter!

Åben-mølle-dagen gik ganske godt. Både vejret og stemningen var
glimrende. Fremmødet på lige over 60 kunne have været bedre,
sammenlignet med sidste år.
Søndag 12/9 laver vi ”hestevognstur” igen. I lighed med sidste år
starter vi på møllen med kaffe og kage, medens formand Peter
giver den nyeste orientering. Derefter sidder vi op og kører på
ekskursion. Først i Tybjerg Skov, dernæst fodtur i Torpe Mose. Vi
ender hos Hossy på Torpe Mosevej, hvor aftensmaden indtages.
Flere detaljer senere.
PS Eftersom vingerne skal laves ”hjemme”, kan vi indbyde til, at I
kommer forbi med jævne mellemrum, både for at følge det yderst
spændende arbejde og for måske at give en hånd med. Det er klogt
at ringe i forvejen, fordi Leif Jensen selvfølgelig ikke arbejder 8-16
alle hverdage! ( altså ingen faste arbejdstider!)

Mange gode møllehilsner og ønsket om en god sommer

Bestyrelsen

